
  
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

Aanleiding 
De gemeenteraad heeft bij besluit van 4 november 2015 de motie ‘Interactie met de samenleving’ 
aangenomen. Met het aannemen van deze motie is een subsidievorm gecreëerd met als doel om 
maatschappelijke initiatieven vanuit de samenleving te stimuleren en te belonen.  
In de Nadere regel Maatschappelijke Initiatieven worden criteria en randvoorwaarden gesteld voor 
deze subsidieaanvragen.   
In de begroting is structureel een bedrag van € 120.000 op jaarbasis beschikbaar.  
 
Beoogd effect 
Met deze subsidievorm wordt beoogd om middels maatschappelijke initiatieven de leefbaarheid, 
gezondheid, aantrekkelijkheid en/of saamhorigheid in de wijken en dorpen of op gemeentelijk niveau 
te bevorderen.  
In 2019 zijn er in totaal 29 subsidieaanvragen ingediend met een totaalbedrag van € 131.480.  
Alle aanvragen zijn beoordeeld door een beoordelingscommissie bestaande uit één 
vertegenwoordiger per fractie. De commissie heeft in zijn geheel besloten over de beoordeling van 
de subsidieaanvragen. Middels dit raadsvoorstel brengt de commissie hierover haar advies uit aan de 
gemeenteraad van Roosendaal.  
 
Het advies luidt om aan de onderstaande 13 aanvragen de volgende subsidiebedragen toe te kennen: 
 
1 Bewonersplatform Wouwse Plantage Culturele en recreatieve ontmoetingen  € 5.870  

2 Dorpsraad Wouw Speelveld Ridderstraat e.o.   € 10.000  

3 RKVV NSV Zomers Sport Spektakel NSV  € 5.000  

4 Stichting Openluchttheater Nispen Exotische Markt Nispen  € 5.325  

5 Stichting DesDia Buurtfestijn DesDia 2019  € 1.400  

6 Bewonersplatform Wouwse Plantage Huiskamerproject   € 890 (aanvraag 

bedraagt € 5.440)  

7 Stichting Dorpsfeesten Moerstraten Familiedorpsdag  € 1.000  

8 Stichting Keijenburg Sport- en spelmiddag ouderen  € 450 (aanvraag 

bedraagt € 700) 

9 Stichting Kortendijk Aanschaf AED  € 1.650  

10 Bibliotheek VANnU Human Library Roosendaal  € 4.925 (aanvraag 

bedraagt € 9.850) 

11 Stichting Platform Cultuurplein Tongerlo Diverse culturele activiteiten Tongerloplein  € 10.000  

12 Vereniging Horeca Oude Markt Roosendaal swingt in het park  € 5.100  

13 Stichting de Roosendaalse Uitdaging Dialoogtafels € 4.843 (aanvraag 
bedraagt € 9.685)   

 

Totaal toegekend subsidiebedrag € 56.453 
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Het advies luidt om de volgende 16 subsidieaanvragen af te wijzen: 
 
1 Stichting Inloophuis Roosendaal e.o. Bewegingsprogramma Kankerpatiënten   € 10.000  

2 Nationale Vereniging De Zonnebloem 

Afdeling Heerle-Moerstraten 

Herdenken 50 jaar afdeling  € 1.000  

3 Stichting Tolberg Kerstmaaltijd voor ouderen  € 1.750  

4 Stichting Dorpsfeesten Moerstraten Minivolksspelen  € 1.600  

5 Nederlandse vereniging voor Autisme Autisme informatiecentrum Roosendaal  € 1.750  

6 Stichting MEE West-Brabant Ontmoetingsplaats vrouwen met autisme  € 3.500  

7 Centrum voor Poolse Gezinnen Gemeenschapscentrum Poolssprekende 

Jongeren 

 € 9.945  

8 Stichting vastenavond de mangelpee Ouderenmiddag 11/11 en carnaval  € 1.075  

9 Buurtcentrum Kalsdonk Eenzaamheidsbestrijding alleenstaande 

ouders 

 € 1.260  

10 Stichting Tolberg Voorlezen voor peuters  € 1.000  

11 Stichting Keijenburg Burenmiddag Keijenburg  € 1.250  

12 Stichting Tolberg Disco/Colabal voor jeugd van 10 t/m 15 jr  € 4.900  

13 GGD West-Brabant Cool2BFit Roosendaal 4-8 jaar  € 9.080  

14 Stichting Tolberg Resto Tolberg  € 7.400  

15 Stichting Tolberg Nederlandse lessen voor laaggeletterden  € 4.800  

16 Stichting Tolberg Sjoelen voor ouderen  € 150 
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Argumenten 
Per criterium zijn door de beoordelingscommissie punten toegekend. Het totaal van de punten is 
gedeeld door het aantal beoordelaars.  
Aanvragen welke middels het toetsingsmodel gemiddeld minder dan 60 punten hebben gescoord, 
komen niet in aanmerking voor een subsidie.  
 
Beoordelingscriteria 
De aanvragen zijn beoordeeld op een vijftal criteria, te weten: 

• De mate waarin de activiteit bijdraagt aan de doelstelling om de leefbaarheid, gezondheid, 
aantrekkelijkheid en/of saamhorigheid in de wijken en dorpen of op gemeentelijk niveau te 
bevorderen.  

• De mate van samenwerking met andere organisaties die actief zijn in de gemeente Roosendaal. 

• De mate van draagvlak van de activiteit ofwel de behoefte vanuit de samenleving. 

• De mate waarin het initiatief financieel wordt ondersteund buiten deze subsidie van de 
gemeente Roosendaal.  

• De mate waarin de activiteit gericht is op een brede deelname (zowel vanuit een actieve rol als 
deelnemer als vanuit een passieve rol als bezoeker).  

 
In de Nadere regel Maatschappelijke Initiatieven zijn de volgende subsidievoorwaarden en 
weigeringsgronden opgenomen: 
 
Subsidievoorwaarden 
1. De activiteit / het evenement dient uitvoeringsgereed te zijn. 
2. De investering, activiteit of evenement waarvoor subsidie wordt aangevraagd, wordt gestart in 

het jaar van toewijzing van de subsidie. 
3. Een investering, activiteit of evenement die bestaat uit een reeks van uitvoeringen, op dezelfde 

dag of verspreid over meerdere dagen, wordt in behandeling genomen als één subsidieaanvraag. 
4. Een vereniging of stichting kan per investering, activiteit of evenement maximaal één keer voor 

subsidie in aanmerking komen. Aan een vereniging of stichting kan een tweede subsidie worden 
verleend - indien de activiteit waar dit voor bedoeld is - in voldoende mate verschilt van de 
eerste activiteit. De beoordelingscommissie beoordeelt of het verschil tussen de twee 
activiteiten voldoende is. Het staat een vereniging of stichting echter vrij om meerdere 
subsidieaanvragen in te dienen.  

5. De investering, activiteit of evenement komen ten gunste van de inwoners van de gemeente 
Roosendaal. 

6. Aan de hand van een gespecificeerde begroting met toelichting dient de aanvrager aan te tonen 
dat de investering, activiteit of evenement waarvoor subsidie wordt aangevraagd, gerealiseerd 
kan worden. 
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Weigeringsgronden 
Initiatieven komen niet in aanmerking voor subsidie als: 
1. De aanvrager geen rechtspersoon is. 
2. De aanvrager een commerciële partij is of een commercieel belang heeft bij de investering, 

activiteit of evenement. 
3. De activiteiten een commercieel belang hebben. 
4. De activiteiten gericht zijn op eigen leden van een vereniging of stichting. 
5. De aanvrager zelf in de kosten van het organiseren van de investering, activiteit of evenement 

kan voorzien. Dit kan zijn door eigen middelen, middelen van derden of een combinatie daarvan. 
6. De aanvrager niet door middel van een onderbouwde sluitende begroting kan aantonen dat hij 

of zij - met inbegrip van de gemeentelijke subsidie - over voldoende middelen beschikt om de 
investering, activiteit of evenement waarvoor subsidie wordt gevraagd, te realiseren; 

7. Aan de aanvrager voor een zelfde investering, activiteit of evenement in hetzelfde kalenderjaar al 
een subsidie wordt verleend; 

8. De investering, activiteit of evenement een karakter kent waarbij voortgang afhankelijk is van 
gemeentelijke subsidiëring. 

 
Presentaties 
De aanvragers zijn in de gelegenheid gesteld om op woensdagavond 7 november jl. hun aanvraag 
aan de raad te presenteren. Acht aanvragers hebben gebruik gemaakt van deze gelegenheid.  
 
Financiën 
Aan deze subsidieregeling is een structureel bedrag gekoppeld van € 120.000 per jaar. Per aanvraag 
geldt een maximum van € 10.000 en dit betreft een eenmalige subsidie voor een periode van één 
jaar.  
In 2019 is een bedrag van € 56.453 toegekend aan subsidies (resterend subsidiebedrag 2019 
bedraagt daarmee € 63.547). 
 
Communicatie 
De aanvragers ontvangen uiterlijk 31 december 2018 een subsidiebeschikking.  


